
Sprievodka k objednávke                                                                                                  Príloha c. 1

 Objednávateľ:  Dodávateľ: 

IČO: 00397687 IČ DPH: SK2020845255

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta

Námestie slobody 17

812 31  Bratislava

IČO: DIČ/IČ DPH:

Konečný príjemca:

Strojnícka fakulta

Nám.slobody 17

81201 Bratislava

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Forma dopravy:

Kontaktná osoba:

Poznámka z objednávky:

Množ. Názov položky Čiastka s DPH  Zák.  Prac.  Zdroj  PEK  CPV

  

Čiastka celkom: EUR

1. Kontrola CPV - Dátum: Podpis:

Poznámka:

2. Príkazca operácie - Dátum: Podpis:

Poznámka: FO je v súlade s cinnostou pracoviska, resp. s realizáciou projektu a je možné v nej pokracovat.

3. Správca rozpočtu - Dátum: Podpis:

Poznámka: FO je v súlade s plánom čerpania, je financne krytá a je možné  v nej pokracovat.

4. Schválil - Dátum: Podpis:

Poznámka:    FO je v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, úcelnosti a úcinnosti pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami a je možné ju vykonat.

Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola 1 z 1



Likvidačný list
Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Daňový doklad                                                 Príloha c.2/1 
v Bratislave

 Dodávateľ:

IČO:

Popis:
Čiastka celkom:
Základ dane:
DPH:
Zálohy:
Dobropisy:
Už uhradené:
K úhrade:

    0,00 EUR
    0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

    0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Fakturačné údaje:

Objednávky: Symboly platby:
VS:
KS:

Dátum prijatia:
Dátum splatnosti:

Zálohové doklady:

IČ DPH:

Dátum zdaň. plnenia:

/Na účet číslo:

Vrátené do učtárne: Prac.:
Uhradené dňa:

....................

......................

Zmluvy:

IBAN: SWIFT/BIC:

Poznámka z objednávky:

 Čiastka Zák.  Prac.  Zdroj  PEKPopis

Položky: Kód
DPH

1. Pracovisko - Dátum: Podpis:

Poznámka:

3. Za správnosť dodávky - Dátum: Podpis:

Poznámka: Potvrdzujem vecnú a číselnú správnost faktúry ako i primeranost fakturovanej ceny. VO FO je možné
 pokracovat.

4. Zodpovedný vedúci pracoviska -                                                     Dátum:                               Podpis:

Poznámka: FO je v súlade s plánom cerpania a cinnostou pracoviska a je možné v nej pokracovat.

5. Pracovisko - Dátum: Podpis:

Poznámka:

6. Plán a rozpočet - Dátum: Podpis:
Základná finančná kontrola v príslušnej etape bola vykonaná v zmysle §7 zákona č. 357/2015 Z. z.
Poznámka: FO je v súlade s cerpaním rozpoctu, na realizáciu je dostatok fin. prostriedkov a je možné v nej pokracovat.      

7. Majetok (fakulta) - Michaliková Alena Dátum: Podpis:

Poznámka:

Dátum tlače: 26. 7. 2016 8:35:28



Likvidačný list
Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Daňový doklad                                                    Príloha c. 2/2 
v Bratislave

8. Správca rozpočtu - Dátum: Podpis:

Fond rezervný Fond reprodukcie Na daryza použitia fondu:
Súhlasíme s úhradou vo výške 0,00 EUR z účtu: ........................................... 

 ČiastkaZákazka  Prac.  Zdroj  PEK Popis  Uhradit z účtu

 

Oprava riadku: ................................................................................................................................. 

Hlavná činnosť zdaňovaná

Hlavná činnosť nezdaňovaná

Podnikateľská činnosť oslobodená

Podnikateľská činnosť zdaňovaná

Kombinované použitie - koeficient

Kombinované použitie - koeficient + pomer

Hlavná činnosť oslobodená Kombinované použitie - iba pomer
Poznámka:      Vo FO je možné pokracovat.

9. Konečný schvaľovateľ  - Dátum: Podpis:

Poznámka:      FO je v súlade s platnými internými aktami riadenia a so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, úcelnosti
a úcinnosti pri nakladní s verejnými prostriedkami a je možné ju vykonat.

10. Hlavná účtovníčka - Dátum: Podpis:
Predpis faktúry bol vykonaný dňa: 
Poznámka:

Dátum tlače: 26. 7. 2016 8:35:28



 

 

                                                                                                                   príloha č.3 

 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA   

 

vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR c. 357/2015 Z. z. 

príjem / poskytnutie/ právny úkon / iný úkon majetkovej povahy/*  

 

Pripravovaná finančná operácia je finančne krytá a  

a) je – nie je/* v súlade so schváleným rozpočtom 

b) je – nie je/* v súlade s rozpočtom na dva nasled. rozp. roky 

c) je – nie je/* v súlade s osobitnými predpismi 

d) je – nie je/* v súlade s uzatvorenými  zmluvami 

e) je – nie je/*  v súlade s rozhodnutiami 

f)  je – nie je/* v súlade  s internými aktmi  riadenia   o hospodárení s verejnými 

prostriedkami 

g) je – nie je/* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov  

 Dátum ................. Meno: ...............................Podpis .............................. 

FO spĺňa – nespĺňa/*  podmienky hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti   a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a je/nie* je  

možné ju realizovať. 

Dátum ................ Meno ...................................  Podpis ..........................  

______________________________ 

*/ nehodiace sa prečiarknuť 

 



 
                                                                                                                                                                                  Príloha č. 4 

Vyplňuje organizácia 

ZÁZNAMY O PRIJÍMACOM POSTUPE 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Návrh na prijatie ku dňu ______________________________ do útvaru _______________________________ 

Na dobu neurčitú – určitú _____________________________ skúšobná doba __________________________ 

Zaradenie (povolanie – funkcia) ________________________________________________________________ 

Druh práce ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Celková započítaná odborná prax k: _______________________ rokov _____________ dní ______________ 

Platová trieda ______________ Platový stupeň _______________ Platová tarifa______________________ 

Osobný príplatok ___________________________  Funkčný plat spolu ________________________________ 

Financovanie – zdroj (zákazka) ________________________________________________________________ 

      Vedúci projektu________________________________ 

              Meno, priezvisko (čitateľne) a podpis 

Týždenný pracovný úväzok ____________ hodín   

Rozvrhnutie pracovného času (v prípade pracovného úväzku na kratší pracovný čas): ______________________________ 

Prijatie zamestnanca do pracovného pomeru a s ním spojená finančná operácia je potrebná na 

zabezpečenie úloh pracoviska. 

 

Dátum ______________________   Vedúci pracoviska_______________________________ 

               Meno, priezvisko (čitateľne) a podpis 

Stanovisko útvaru personálnych a sociálnych činností: FO je súlade s §6 zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a je/nie je možné v nej 
pokračovať 
 
    Dátum _____________    Mgr. Veronika Blahová 
          podpis 

Stanovisko oddelenia ekonomiky práce a miezd: FO je súlade s §3, §5 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a je/nie je možné v nej pokračovať 
 
 
    Dátum _____________    Mgr. Mária Pronayová 
          podpis  

Stanovisko projektového oddelenia, resp. oddelenia ekonomiky práce a miezd: 
 FO je súlade s rozpočtom SjF STU, resp. projektu č. ..................... a je/ nie je možné v nej pokračovať 
 
 
    Dátum _________________ Podpis ___________________________ 
                     Meno, priezvisko (čitateľne) a podpis 

Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, spĺňa podmienky hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými financiami  a je/ nie je možné ju vykonať 
 
 
    Dátum _____________    Ing. Gabriela Kuzmová 
          podpis  

 



 
                                                                                                                                                                          Príloha č. 4a) 

Vyplňuje organizácia 

ZÁZNAMY O  POSTUPE 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Návrh na predĺženie ku dňu ____________________________ do útvaru _____________________________ 

Na dobu neurčitú – určitú ____________________________________________________________________  

Zaradenie (povolanie – funkcia) ________________________________________________________________ 

Druh práce (v prípade zmeny)_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Platová trieda ______________ Platový stupeň _______________ Platová tarifa______________________ 

Osobný príplatok ___________________________  Funkčný plat spolu ________________________________ 

Financovanie – zdroj (zákazka) ________________________________________________________________ 

      Vedúci projektu________________________________ 

              Meno, priezvisko (čitateľne) a podpis 

Týždenný pracovný úväzok ____________ hodín   

Rozvrhnutie pracovného času (v prípade pracovného úväzku na kratší pracovný čas): ______________________________ 

Predĺženie pracovného pomeru a s ním spojená finančná operácia je potrebná na zabezpečenie úloh 

pracoviska. 

 

Dátum ______________________   Vedúci pracoviska_______________________________ 

               Meno, priezvisko (čitateľne) a podpis 

Stanovisko útvaru personálnych a sociálnych činností: FO je súlade s §6 zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a je / nie je možné v nej 
pokračovať 
 
 
 
    Dátum _____________    Mgr. Veronika Blahová 
          podpis 

Stanovisko oddelenia ekonomiky práce a miezd: FO je súlade s §3, §5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a je/ nie je možné v nej pokračovať 
 
 
    Dátum _____________    Mgr. Mária Pronayová 
          podpis  

Stanovisko projektového oddelenia, resp. oddelenia ekonomiky práce a miezd: FO je súlade s rozpočtom SjF, 
resp. projektu č. ........................................ a je/ nie je možné v nej pokračovať 
 
 
    Dátum _________________ Podpis ___________________________ 
                     Meno, priezvisko (čitateľne) a podpis 

Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov , spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti pri nakladaní s verejnými financiami a je/ nie je možné ju vykonať 
 
    Dátum _____________    Ing. Gabriela Kuzmová 
          podpis  

 



 
                                                                                                                                      Príloha č.5 
 
Základná finančná kontrola pri uzatváraní DOVP, DOPČ , DBPŠ   
 
1/ FO je v súlade so smernicou dekana SjF STU v Bratislave  č. 3/2013  je potrebná na zabezpečenie  
úloh pracoviska 
 

 
       
vedúci zamestnanec:                                               dátum:  podpis: 
vedúci projektu, HZ:                dátum:  podpis: 
 
 
2/ FO je v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce , t.j. § 223 – 228 a je/ nie je*  možné v nej  
pokračovať 
 
zamestnanec OEPaM :  Mgr. Mária Pronayová 
 
dátum:                                                                             podpis: 
 
 
3/ FO je v súlade s plánom čerpania finančných prostriedkov, je finančne krytá a je/ nie je* možné  
v nej pokračovať  
 

a/ dotačné prostriedky a vlastné príjmy fakulty: zákazka: zdroj financovania: 
         
                                                                                             
zamestnanec  ÚRFČaEP : Gabriela Nováková 
dátum:                                                                             podpis: 
 
 
 
b/ projektové prostriedky, HZ   zákazka:       zdroj financovania: 
zamestnanec ÚVVČ:    
 
dátum:                                                                              podpis: 
 
4/ Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s §7 zákona č.359/2015 o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná FO je v súlade so 
zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými 
financiami a je/ nie je* možné ju realizovať. 
 
dátum: 
 
Ing. Gabriela Kuzmová                               
tajomníčka fakulty                                                          podpis: 
 
/*nehodiace sa preškrtnuť 



 

                                                                                                                                                        Príloha č.6 
Základná finančná kontrola finančnej operácie                                                                                                              
  
Rekapitulácia vypočítaných miezd  za mesiac    / rok  
 

Stupeň 
kontroly 

Finančná operácia alebo jej časť je/nie 
je* v súlade s: 

Číslo zákazky Kontrolu vykonal  Dátum  Podpis

1.  rozpočtom dotačných prostriedkov    Marta Hajíčková 
 
 

   

1.  rozpočtom projektu    Mgr. Lucia 
Abrhanová 
 
 

   

1.  rozpočtom projektu    Ing. Lucia 
Ploskuňáková 

   

1.   plánom čerpania vlastných príjmov    Jarmila 
Hunyadyová 
 
 

   

2.  zákonom č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri  výkone  práce vo 
verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

  Mgr. Mária 
Pronayová 

   

3.  zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov , je finančne 
krytá  a je/nie* je možné v nej 
pokračovať 

  Gabriela 
Nováková 
 

   

4.  Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s 
§7  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
spĺňa podmienky  hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými 
financiami a je/nie je*  možné ju realizovať. 
 

Ing. Gabriela 
Kuzmová 

   

/*nehodiace sa preškrtnúť 



 
 

                                                                                                                                                                 Príloha č.7 

Základná finančná kontrola finančnej operácie                                                                                                

Vyplácanie  motivačného štipendia : z vlastných zdrojov/ za mimoriadne výsledky/za  vynikajúce  
                                                               študijné výsledky* 
                                                                       

 

 

1) Motivačné štipendium: z vlastných zdrojov/ za mimoriadne výsledky/ za vynikajúce študijné 

výsledky* dosiahnuté v akademickom roku ............/............. bolo priznané v súlade so 

Štipendijným poriadkom STU.   

 

Dátum:                                                 meno:                                                      podpis:   

 

2) Finančná operácia  je v súlade s dotačnou zmluvou  a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je finančne krytá a je/nie je* 

možné v nej pokračovať   

 

Dátum:                                                meno:                                                        podpis: 

 

3) Základná finančná kontrola bola vykonaná  v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov .  

      Spĺňa – nespĺňa /* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  pri nakladaní 

s verejnými financiami a je/nie je* možné ju   realizovať. 

 

Dátum:                                                  meno:                                                        podpis: 

 

 

/*nehodiace sa prečiarknuť 

 



 
 

                                                                                                                                                                 Príloha č.8 

Základná finančná kontrola finančnej operácie                                                                                                

 
Vyplácanie  motivačného štipendia vo vybraných študijných odboroch 

 

 

1) Motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch za výsledky dosiahnuté 

v akademickom roku ............/............. bolo priznané v súlade so Štipendijným poriadkom STU a 

metodikou rozpisu dotácie MŠVVaŠ SR.    

 

Dátum:                                                               meno:                                        podpis: 

 

2) Finančná operácia  je v súlade s dotačnou zmluvou  a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je finančne krytá a je/nie je* 

možné v nej pokračovať. 

    

  Dátum:                                                                meno:                                         podpis:       

3) Základná finančná kontrola bola vykonaná  v súlade s §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov .  

     Spĺňa – nespĺňa/* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  pri nakladaní 

s verejnými prostriedkami a je/nie je*  možné ju    realizovať .     

    

 Dátum:                                                                meno:                                           podpis: 

 

 

/*nehodiace  sa prečiarknuť 



 
                                                                                                                                                            Príloha č.9 

 

Základná finančná kontrola finančnej operácie                                                                                                

 
Vyplácanie  sociálneho štipendia  za mesiac / rok 

 

 

1) Sociálne štipendium bolo priznané v súlade s § 96 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 

sociálneho štipendia študentom vysokých škôl .   

 

Dátum:                                            Meno:                                              Podpis: 

 

2) Finančná operácia  je v súlade s dotačnou zmluvou  a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je finančne krytá a je/nie je* 

možné v nej pokračovať. 

 

Dátum:                                            Meno:                               Podpis: 

 

3) Základná finančná kontrola bola vykonaná  v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spĺňa/ nespĺňa* podmienky 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými financiami a je/nie je* 

možné ju   realizovať .    

 

Dátum:                                           Meno:                            Podpis: 

 

 

 

 

/*nehodiace sa prečiarknuť 

 

 



 
                                                                                                                                                            Príloha č.9a 

 

Základná finančná kontrola finančnej operácie                                                                                                

 
Vyplácanie  štipendia zahraničným študentom  za mesiac / rok 

 

 

1) Štipendium zahraničným študentom bolo priznané v súlade s čl.1 ods. 1 Rámcovej zmluvy č. 

0297/2008 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu uzatvorenej medzi MŠVVaŠ 

SR a STU v Bratislave.   

 

Dátum:                                            Meno:                                              Podpis: 

 

2) Finančná operácia  je v súlade s dotačnou zmluvou  a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je finančne krytá a je/nie je* 

možné v nej pokračovať. 

 

Dátum:                                            Meno:                               Podpis: 

 

3) Základná finančná kontrola bola vykonaná  v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite. Spĺňa/ nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

pri nakladaní s verejnými financiami a je/nie je* možné ju   realizovať .    

 

Dátum:                                           Meno:                            Podpis: 

 

 

 

 

/*nehodiace sa prečiarknuť 

 

 



 
                                                                                                                                                          Príloha č.10 

 

Základná  finančná kontrola finančnej operácie                                                                                                

 
Vrátenie školného za I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia v mesiac / rok 

 

 

1) Školné na akademickom roku ............. bolo určené v zmysle § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou rektora č. 8/2014-SR zo 

dňa 10.9.2014 v znení dodatku č.1 zo dňa 4.3.2015.    

 

Dátum:                                              Meno:                                              Podpis: 

 

2) Finančná operácia  je v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je finančne krytá a je/nie je* možné v nej 

pokračovať. 

     V rámci finančnej kontroly  bola vykonaná kontrola skutočne zaplateného školného u študentov, 

ktorým  je potrebné vrátiť  alikvotnú čiastku  za školné  podľa priloženého zoznamu a rozhodnutia 

rektora. 

 

Dátum:                                              Meno:                               Podpis: 

3) Základná finančná kontrola bola vykonaná  v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

      Spĺňa  -  nespĺňa /* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní 

s verejnými financiami  a je/nie je* možné ju  realizovať .    

 

Dátum:                                              Meno:                            Podpis: 

 

 

 

/* nehodiace sa prečiarknuť 



 
 

                                                                                                                                                               Príloha č.11   

Základná finančná kontrola finančnej operácie                                                                                                                                                                      

 
Vyplácanie  štipendia  doktorandom za mesiac / rok        

 

 

1) Štipendium doktorandom bolo priznané v súlade s § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa podkladov školiteľov a 

vedúcich jednotlivých školiacich pracovísk.   

 

dátum:                                               meno:                                        podpis:                             

 

2) Finančná operácia  je v súlade s dotačnou zmluvou  a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je finančne krytá a je/nie je* 

možné v nej pokračovať.     

 

Dátum:                                                meno:                                           podpis:                              

  

 

3) Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spĺňa/ nespĺňa* podmienky 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými financiami  a je/nie je*  

možné ju realizovať.     

 

Dátum:                                                 meno:           podpis: 

 

 

 

/*nehodiace sa prečiarknuť 



   

   

   

Priezvisko, meno, titul: Osobné číslo:

Pracovisko: Číslo pracoviska v EIS Magion:

Tel.: e-mail:

Spolucestujúci:

Odchod dňa: o hodine: Príchod dňa: o hodine: Počet dní spolu:

Miesto cesty:

Účel cesty:

Prílohy odôvodňujúce cestu (prílohy priložiť k žiadosti):

lietadlo vlak autobus služobné auto súkromné auto

2. Stravné (počet dní x sadzba):

3. Ubytovanie (počet nocí x poplatok):

4. Registračný poplatok hradiť: faktúrou bankovým prevodom v hotovosti

5. Vedľajšie výdavky na účely:

Predpokladané náklady spolu:

zákazka: pracovisko: zdroj: hradiť položky číslo:

zákazka: pracovisko: zdroj: hradiť položky číslo:

Pozývajúca strana: hradí položky číslo:

Náklady bude refundovať: položky číslo:

- na účet číslo:

Záloha vyplatená dňa: vo výške: Podpis:

Súhlasím s podmienkami pre vycestovanie (vysielaný pracovník):

podpis dátum:

Zdroj financovania schválil:

meno podpis dátum:

Cestu schválil a FK vykonal nadriadený pracovník:

PC je v súlade s druhom vykonávanej práce.

meno podpis dátum:

Finančné krytie:

FO je v súlade s rozpočtom zákazky, je finančne krytá a je/nie je* možné v nej pokračovať.

meno podpis dátum:

/* nehodiace sa preškrtnúť

STU Slovenská  technická  univerzita  v  Bratislave                              Príloha č. 12

Strojnícka fakulta

- v hotovosti cez pokladňu:

Žiadosť o vyslanie na tuzemskú pracovnú cestu

1. Doprava (x)

Položky predpokladaných nákladov EUR

Zálohu žiadam vyplatiť:

Zdroj financovania tuzemskej pracovnej cesty:



   

   

   

Priezvisko, meno, titul: Osobné číslo:

Pracovisko: Číslo pracoviska v EIS Magion:

Tel.: e-mail:

Spolucestujúci:

Odchod dňa: o hodine: Príchod dňa: o hodine: Počet dní spolu:

Cieľový štát/mesto:

Účel cesty:

Prílohy odôvodňujúce cestu (prílohy priložiť k žiadosti):

1. lietadlo vlak autobus služobné auto súkromné auto

2. Stravné (počet dní x sadzba):

3. Ubytovanie (počet nocí x poplatok):

4. Vreckové ( počet dní x (sadzba v %) ):

5. Registračný poplatok hradiť: faktúrou bankovým prevodom v hotovosti

6. Vedľajšie výdavky na účely:

Predpokladané náklady spolu:

zákazka: pracovisko: zdroj: hradiť položky číslo:

zákazka: pracovisko: zdroj: hradiť položky číslo:

Pozývajúca strana: hradí položky číslo:

Náklady bude refundovať: položky číslo:

- na účet číslo:

Záloha vyplatená dňa: vo výške: Podpis:

Súhlasím s podmienkami pre vycestovanie (vysielaný pracovník):

podpis dátum:

Zdroj financovania schválil:

meno podpis dátum:

Cestu schválil a FK vykonal nadriadený pracovník:

PC je v súlade s druhom vykonávanej práce.

meno podpis dátum:

Finančné krytie:

FO je v súlade s rozpočtom zákazky, je finančne krytá a je/nie je* možné v nej pokračovať.

meno podpis dátum:

Dekan/Prodekan SjF STU:

meno podpis dátum:

EUR

- v hotovosti cez pokladňu:

Zdroj financovania zahraničnej pracovnej cesty:

Zálohu žiadam vyplatiť:

FO spĺňa podmienky efektívnosti, hospodárnosti, účinnosti 

a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a je/nie* je možné 

ju vykonať.

Žiadosť o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu

STU
Strojnícka fakulta

Slovenská  technická  univerzita  v  Bratislave                              Príloha č. 12a

Mena:Položky predpokladaných nákladov

Doprava (x)



 

    

                                                                                                                       

                                                                                                                                                             Príloha č.13 

 

 

 

Základná finančná kontrola finančnej operácie  –  

Vyúčtovanie pracovnej cesty 

 

 

1. FO je v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je/ nie je  možné  v nej 

 pokračovať. 

Dátum: .......................... Meno: Elena Kováčová  Podpis: .......................  

2. FO je v súlade s čerpaním rozpočtu, je finančne krytá  a je/ nie je  možné  

v nej pokračovať. 

Dátum:.......................... Meno:............................Podpis: ..................... 

3. FO je v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a je/nie je  možné v nej pokračovať. 

Dátum:..........................Meno:............................ Podpis:.......................... 

4. FO je v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

Spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

pri nakladaní s verejnými financiami a je/nie je  možné ju realizovať. 

Dátum:.......................... Meno: .......................... Podpis:........................ 
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